Hvornår åbner 18 Huls banen?
18 Huls banen åbner fredag den 23. marts kl. 12.00. Vi forventer at alle skåner
banen mest muligt og retter nedslagsmærker op. Herunder vil der også være skiltet
omkring udsatte steder, hvor man skal undgå at betræde / køre. God Golfsæson!
Jonas
Ja, hvem er Jonas?
Han er den nye elev som Simon har ansat fra 1. maj 2012 til 1. april 2015, hvor han
gerne skulle være færdiguddannet. Gennem vinteren har Simon og bestyrelsen
arbejdet med en løsning hvor Kristoffer skal udlejes 2 eftermiddage om ugen til
Golfklub Storådalen i Holstebro, og samtidig skal der så ansættes en elev i Trehøje.
Bestyrelsen opstillede nogle vilkår for at ændre den eksisterende aftale, og da de så
kunne tilpasses den nye situation, gik Simon i gang med at afsøge mulighederne.
Det lykkedes ikke at finde en elev inden Simon og Kristoffer drog til Spanien med
det første hold.
Da dette hold kom hjem begyndte rygter at svirre om, at Simon måske havde fundet
en elev blandt de guider Green2Green havde på El Rompido. Da så Simon vendte
hjem kunne han bekræfte at han havde indgået en aftale med Jonas, under
forudsætning af godkendelse fra PGA. Det er nu på plads. Deltagerne som har
været i Spanien roser Jonas meget, og er sikker på at han også vil blive en gevinst
for Trehøje Golfklub. Det er jo også en god start for Jonas at han har mødt en hel
del af klubbens medlemmer, når han skal starte i det nye job. Jonas spiller i hcp 1,9
og var runner up i herrerækken ved klubmesterskaberne i Ikast i 2011.
Ja, hvem er Jonas så?
Vi har bedt Jonas om at sende en lille beskrivelse af sig selv, som følger:
Jeg hedder Jonas Sillesen og er 20 år gammel. I 2011
afsluttede jeg min HHX, og har siden spekuleret meget
over hvad jeg skulle lave. Jeg var så heldig at få et job
som udstationeret guide på El Rompido for Green2Green.
Endnu engang var jeg heldig at løbe ind i Simon, som jeg
havde snakket med tidligere hjemme i Danmark. Simon
kunne se at jeg ville passe godt ind i Trehøje Golfklub, og
endnu engang var jeg heldig, da han tilbød mig en
elevplads, i en klub som efter min mening, er Jyllands
bedste klub.
Jeg har spillet golf siden 2001, så det er jo efterhånden
blevet til nogle år. Jeg har altid spillet i Ikast Golfklub, hvor jeg også startede med at
spille golf, så jeg er rigtig spændt på at få nyt græs under fødderne hos jer.
Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen, når jeg starter på jobbet den 1. maj.
af Per Voetmann
Driving Range
Hver tirsdag morgen indtil kl. 09.00 er Driving Range LUKKET, da der samles bolde
og klippes græs. Dette vil også fremgå af et skilt på boldkurven. Dette skilt vil man
også kunne møde på andre tidspunkter i forbindelse med boldopsamling mm.
Dette SKAL respekteres.
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Pengeløs klubhus
Vi har taget konsekvensen af et par indbrud og indført pengeløs klubhus. Det
betyder, at alt betaling til klubben fremover skal ske med betalingskort eller
bankoverførsel. Derfor kan vi på kontoret heller ikke længere veksle penge til
automaten og andet. Så sørg for at have aftale penge med til Herre- og Pigematch.
Ligeledes skal man nu vænne sig til at bruge betalingskort i forbindelse med
matchfee til klubmatcher. Vi håber alle har
forståelse for dette.
- en naturlig del af Vestjylland
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